
 

 

 
MODEL CONTINGUT MÍNIM DE L’ACORD DE PARTICIPACIÓ ENTRE TOTS ELS PARTICIPANTS  

Tots els participants, amb establiment operatiu a Catalunya i aportació econòmica, han de 
signar un acord de participació en el projecte en el que hi han d’aparèixer, com a mínim, els 
següents punts: 

-    Es designa líder del projecte XXXXXXX a l’entitat XXXXXXXXXXX i se l’autoritza a actuar amb 
poders delegats com a interlocutora davant d’ACCIÓ en tots aquells aspectes relacionats amb 
el projecte que es presenta a subvenció. 

-   Es deleguen en el líder del projecte les següents funcions: 

• Presentació i signatura del formulari genèric, en el que hi apareixeran: 

- L’objecte pel que es demana l’ajut  

- Declarar que els imports són els que apareixen, per a cada entitat participant, en 
el formulari específic. 

- Les dades identificatives de cada entitat participant (nom i NIF) 

• La rebuda de les notificacions per part d’ACCIÓ de les mancances o defectes que 
puguin existir dins de la sol·licitud d’ajut o dins del formulari de justificació, tant pel 
que fa a l’entitat líder com a la resta d’entitats participants, així com l’esmena 
d’aquestes mancances o defectes. 

• La rebuda de la notificació per part d’ACCIÓ de la resolució de la sol·licitud presentada, 
amb la informació de l’atorgament o denegació del projecte tant pel que fa a l’entitat 
líder com a la resta d’entitats participants en el projecte. 

• La presentació a ACCIÓ d’altres sol·licituds relacionades amb el projecte, com ara 
recursos, ampliacions de termini, modificacions i altres. 

- L’entitat líder es compromet a: 

• Informar a cadascuna de les entitats participants de les mancances notificades per 
ACCIÓ en la seva part de participació en el projecte, ja sigui en la sol·licitud de l’ajut o 
en el formulari de justificació i presentar la documentació requerida. 

• Informar a cadascuna de les entitats participants, per la part que les afecta, de la 
notificació d’ACCIÓ amb la resolució de la sol·licitud presentada, així com de la resta 
de notificacions relacionades amb el projecte. 

- Les parts poden facilitar certa informació confidencial de la seva propietat entre ells amb la 
finalitat de poder dur a terme l’acord. A l'efecte del present acord, el terme “Informació 
Confidencial” es refereix a qualsevol informació originàriament difosa, divulgada o 
comunicada entre les parts, sigui escrita, oral o visual en forma de, a títol d'exemple, 
contractes, informes, pla de negocis, explicacions, know-how, estadístiques, protocols, 
procediments, plans, imatges o d'altre tipus.  

La Informació Confidencial no inclourà informació alguna (i) que fos de domini públic en el 
moment d'haver-li estat revelada; (ii) que, després d'haver-li estat revelada, fora publicat o 
d'altra forma passés a ésser de domini públic; (iii) que en el moment d'haver-li estat revelada, 
la part ja estigués en possessió de la mateixa per mitjans lícits o tingués dret legalment a 
accedir a la mateixa; (iv) que tingués consentiment escrit previ de l'altra part per a desvetllar 
la informació; (v) que hagi estat sol·licitada per les Autoritats Administratives o Judicials 
competents que hagin de pronunciar-se sobre aspectes totals o parcials del mateix, en aquest 
cas, la part que hagi de realitzar la presentació haurà de comunicar-se'l a l'altra amb caràcter 



 

 

previ que aquesta presentació tingui lloc; o (iv) que hagi estat creada independentment per 
l’altra part.  

I les parts s’obliguen a mantenir confidencialitat respecte a la Informació Confidencial 
subministrada per les altres parts i restringir l'accés a aquesta informació a les persones o els 
empleats que necessitin del seu coneixement per a la prestació del Servei; a no utilitzar la 
Informació Confidencial per a altres fins diferents del present acord; a no difondre la 
Informació Confidencial a tercers sense el previ consentiment per escrit de les altres parts 
llevat per raons de necessitat per a prestar el propi servei; a  no realitzar còpies dels formats 
originals que continguin la Informació Confidencial sense la prèvia autorització escrita de la 
parts; i informar a tots els empleats que intervinguin en la prestació en la realització de les 
activitats de l’acord, de les condicions de confidencialitat recollides en el mateix. 

Les obligacions i restriccions romandran vigents en el temps i obligaran a les parts de forma 
indefinida.  

Així mateix, les parts d’obliguen al compliment d’allò establert al Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, “RGPD”), a la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garanties dels drets digitals (d’ara 
endavant, “LOPDGDD”) així com, a la normativa aplicable o que la pugui substituir en el futur, 
en relació a les dades personals a les que tingui accés durant la vigència de l’acord. 

 

- D’altra banda, es recomana incorporar una clàusula de la Llei de protecció de dades, on cada 
part, informi a les parts d’on poden trobar els drets, legitimació, el responsable del 
tractament, etc.  

 

 

 

 

 

 


